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Desconsiderarea sorei White – Scrisoarea 3

M.L. Andreasen

Cu ani în urm , în timp ce c l toream în Minnesota de Nord, am petrecut un
sfâr it de s pt mân într un ora mic în care trenul nu circula duminica i nu existau
autobuze. Nu mi a pl cut s stau inactiv, a a c am aranjat s in un serviciu public într o
sal a prim riei. Am pus un afi scris de mâna, în care spuneam c voi vorbi dup amiaz
despre Adventi tii de Ziua a aptea. V m rturisesc c a fi preferat mai degrab s nu
vorbesc, pentru c sim eam nevoia s m odihnesc. Cu siguran anun ul meu nu va
atrage prea mul i oameni.

Spre surpriza mea, sala era aproape plin . De vreme ce oamenii ar tau ineres
pentru subiect, am hot rât s mai anun înc un serviciu pentru acea sear . Imediat, un
domn bine îmbr cat a ie it din rândurile auditoriului, s a prezentat ca fiind, temporar,
pastorul singurei biserici din ora i m a invitat s merg la biserica sa i s vorbesc în
acea sear . I am amintit care este subiectul meu, dar el a afirmat c este acceptabil i
pot s merg s vorbesc despre Adventism. I am mul umit i am urmat invita ia sa.

Dupa întâlnire, în acea sear , mi a spus c i pare r u ca m a invitat.
Când v am auzit dup amiaz , mi a spus el, am crezut c sunte i un om

inteligent. Acum tiu c nu sunte i.
Ce v a determinat s v r zgândi i?
A i spus c dumneavoastr crede i în Genez , nu i a a?
Sigur c nu. Niciun om inteligent nu crede povestea din Geneza despre

crea iune.
Deci nu crede i în Vechiul Testament?
Niciun om inteligent nu ar crede.
Dar în Noul Testament crede i?
Da, sigur, sunt multe lucruri bune în el. Dar când ajung la scrierile lui Pavel, m

opresc. El este cauza tuturor problemelor.
Ce crede i despre Hristos?
A fost un om bun, un om foarte bun. Desigur, a avut i el lipsurile lui. Dar a fost

un om bun.
Sunteti pastor?
Da, într un fel. Sunt directorul seminarului. Sunt în vacan i îl înlocuiesc

temporar pe pastorul din acest ora , un fost student de al meu.
A urmat o conversatie revelatoare pentru mine, care s a prelungit pân noaptea

târziu. Cuno team câte ceva despre acel seminar i unul dintre profesorii mei urmase
acolo ni te cursuri.

Le preda i studen ilor dumneavoastr ceea ce mi a i spus în aceast sear ?
Da, i înc multe altele.
i studen ii dumneavoastr prezint aceste lucruri în bisericile lor?



M. L. Andreasen – Scrisori c tre biseric – Scrisoarea 3 – Desconsiderarea sorei White

ii

O, nu! Niciodat . Oamenii nu sunt preg ti i pentru a a ceva. Sunt mult mai
conservatori decât pastorii. Trebuie s i lu m cu bini orul.

Acest episod îmi vine în minte când privesc la situa ia din biserica noastr în
ultimii ani. Am fost tulburat când am auzit prima dat c liderii no tri au purtat negocieri
cu evanghelicii; dar am sperat c oferta celorlalte biserici de a ne considera ca fiind de ai
lor nu i va atrage pe oamenii no tri. Auzisem atât de multe predici pe baza textului din
Numeri 23:9 "Este un popor care locuie te la o parte, i nu face parte dintre neamuri"
încât am fost am git. Întrucât negocierile au fost considerate secrete de top, a trecut
ceva timp pân s se scurg vreo informa ie exact . Când a aparut, a fost r scolitoare.
Washingtonul a furnizat prea pu ine tiri, iar ceilal i m au informat c nu au nimic de
spus. În orice caz, se p rea c liderii no tri erau influen a i i c se f ceau pa i care cu
greu ar mai fi putut fi retra i.

Prima tire autentic n a venit de la conduc torii no tri sau prin publica iile
noastre, ci dintr o publica ie evanghelic datat septembrie 1956, care, într o edi ie
special , relata cele întâmplate. Aceast relatare era atât de incredibil încât am ezitat s
o iau în considerare. Eram sigur c cele relatate n au avut loc, i c liderii no tri vor
publica imediat o dezmin ire. Am a teptat un an, am a teptat doi. Dar pân astazi nu s a
publicat niciun protest i nicio dezmin ire. Trebuie deci s accept, dezgustat, c cele
relatate sunt adev rate. Haide i s vedem ce s a întâmplat.

Principalele noastre publica ii

În vreme ce citeam Review and Herald s pt mân de s pt mân , am constatat
c articolele te ajut în general. Atât colaboratorii, cât i redactorii i autorii articolelor
citeaz liber din Spiritul Profetic. Sunt momente când nu sunt de acord cu unele pozi ii
pe care le consider nefondate, dar nu sunt dese. Dar am înv at s nu ia prea în serios
anumite probleme minore. Am citit Review cu încredere, m am bucurat de ea. Pot s
spun acela i lucru despre Semnele Timpului.

Dar nu este cazul revistei Ministry, revista noastr pastoral . Articolele generale
sunt de acela i tip i calitate ca i în Review, dar nu este întotdeauna a a cu chestiunile
specifice i editorialele. Pe acestea trebuie s le citesc cu grij i precaut. Uneori con in
ceea ce eu numesc erezie i o pervertire periculoas a adev rului. Aceasta poate fi o
acuza ie serioas . i într adev r a a e. Pot s ilustrez ce am în minte prezentând un
exemplu concret.

Ministry

În ultimii ani s a produs o schimbare clar a accentelor din Ministry, i nu într un
sens bun. Aceast schimbare coincide cu perioada în care conduc torii no tri au avut
contacte i rapoarte strânse cu evanghelicii. Tendin a aceasta era evident mai dinainte,
dar acum a ajuns s dea roade. Ca s dau un exemplu, v voi îndrepta aten ia asupra
unui articol din feburarie 1957, intitulat "Aplicarea preo easc a actului isp itor." Se
pretinde c aceasta este "în elegerea adventist a isp irii, confirmat , ilustrat i
clarificat de Spiritul Profetic." Dat fiind faptul c nu s a renun at la aceast idee sau nu
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s a protestat împotriva ei, nu putem decât s concluzion m just c ea este aprobat
oficial.

Isp irea

Autorul ofer un mic tribut "lupei," adic Spiritului Profetic, apoi face acea
afirma ie despre isp ire: “Pe de o parte, nu este limitat doar la sacrificiul mor ii lui
Hristos pe cruce. Pe de alt parte, nici nu este restrâns la slujba Marelui nostru Preot
ceresc în sanctuarul de sus, în ziua antitipic a isp irii sau în ceasul judec ii lui
Dumnezeu, a a cum unii dintre înainta ii no tri au crezut i au scris în mod gre it"
(Ministry, februarie 1957, pagina 9). Autorul insist asupra faptului c Spiritul Profetic
înva în mod clar c ambele aspecte sunt incluse: "Un aspect fiind incomplet f r
cel lalt i fiecare completându l pe cel lalt" (Idem). Cu alte cuvinte, i moartea pe cruce,
i slujba lui Hristos în cea de a doua desp r itur sunt necesare pentru isp ire. Pân aici
suntem în deplin acord. Moartea a constituit o parte indispensabil a isp irii. Una este
incomplet f r cealalt .

Acest lucru trebuie re inut, deoarece dup câteva propozi ii autorul va spune c
moartea pe cruce este suficient ; s citez: "Jertfa de pe cruce (este) o isp ire complet ,
perfect i final pentru p catul omului" (pagina 10). Dup ce la început a spus c
moartea isp itoare a fost incomplet , acum spune c este complet , perfect i final .
Nu consider c moartea este doar o isp ire par ial , ci una complet , perfect i
final . Aici nu putem fi de acord. Cele dou afirma ii sunt ireconciliabile.

Aceasta este mai mult decât o gre eal de exprimare. În timp ce în urm torul
paragraf autorul recunoa te de form nevoia unei slujbe în sanctuarul ceresc, el las
deoparte orice caracteristic esen ial a isp irii i omite datele esen iale ale
conceptului adventist despre isp ire, care justific existen a noastr ca popor distinct
care are o solie pentru lume în prezent.

În explicarea lui asupra lucr rii lui Hristos în sanctuar, el nu face referire i nici nu
men ioneaz Daniel 8:14: "Apoi sanctuarul va fi cur it." F r acest text, lucrarea lui
Hristos în sanctuar devine lipsit de sens. El nu men ioneaz anul 457 î.Hr, cele 70 de
s pt mâni sau mijlocul s pt mânii care precizeaz vremea jertfei de pe cruce, i care
este "ca un drug într un loc tare" (Is. 22:23) de care fix m întreaga schem cronologic a
profe iei i care, de asemenea, justific data, 1844.

Îndep rta i sau schimba i aceste date i adventi tii sunt f r ancor pentru
sistemul cronologic care culmineaz cu anul 1844, i sunt incapabili s i motiveze
existen a ca popor ce trebuie s vesteasc lumii cea mai important solie pentru acest
timp: "Teme i v de Dumnezeu, i da i I slav , c ci a venit ceasul judec ii Lui" (Apoc.
14:7). Fiecare dintre aceste date pe care autorul le las deoparte, i tot restul, în
cuvintele dr. Barnhouse, este "perimat, r suflat i nefolositor" (Eternity Extra,
septembrie 1956, p. 4).
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O colec ie cuprinz toare

În Questions on Doctrine, începând de la pagina 661, exist o sec iune care este
format din citate extrase din scrierile sorei White asupra subiectului isp irii, în total 30
de pagini. Se sus ine c este o "colec ie cuprinz toare" a înv turilor sorei White
referitoare la isp ire. Când am întâlnit cuvântul "cuprinz toare," m am a teptat s
descop r o colec ie complet i vast . Dar consultând materialul, am fost dezam git de
caracterul lui incomplet i p rtinitor. Am descoperit c este o colec ie cu multe lipsuri i
f r substan , în care nu au fost introduse numeroase citate care în mod corect ar fi
trebuit introduse chiar i într o compila ie mic , ca s nu mai spunem de una
cuprinz toare. i, destul de ciudat, citatele care au fost omise erau de a a fel încât sub
nicio form nu ar fi trebuit l sate deoparte.

Mai întâi de toate, am vrut s tiu ce a spus sora White referitor la anul 1844,
care este "anul crizei." Am vrut s tiu dac acest an avea vreo leg tur cu isp irea, sau
dac putea fi l sat deoparte f r probleme. Am descoperit c autorul l a omis. A a c
am c utat alte citate, în afara celor care fuseser introduse în colec ie. Am citit
afirma ia: "La finalul celor 2300 de zile în 1844… Marele nostru Preot… intr în sfânta
sfintelor i acolo st în prezen a lui Dumnezeu, pentru a… îndeplini lucrarea judec ii de
cercetare, i pentru a face isp ire pentru to i cei care beneficiaz de ea." Se afirm c
aceasta este "marea zi a isp irii finale" (Tragedia veacurilor, p. 480). Am c utat aceast
afirma ie important în colec ia cuprinz toare, dar nu am g sit o. Am mai c utat o
afirma ie asem n toare: "…la sfâr itul celor 2300 de zile în 1844, Hristos a intrat în
Sfânta Sfintelor din sanctuarul ceresc pentru a împlini lucrarea de final a isp irii, care
preg te te venirea Sa" (Idem, pagina 442). Nu am g sit o. Am c utat aceast afirma ie:
"…aceasta este slujba care a început la sfâr itul celor 2300. Atunci, a a cum i se spusese
mai dinainte profetului Daniel, Marele nostru Preot a intrat în Sfânta Sfintelor, pentru a
împlini ultima parte a lucr rii Sale solemne cur irea sanctuarului." Nu am putut o g si.
Am c utat afirma ia: "Sfâr itul celor 2300 de zile în 1844 a marcat o criz important "
(Idem, pagina 429). Nu am g sit o.

Am c utat alte afirma ii, cum ar fi: "Lucrarea sfânt a lui Hristos (care) se
desf oar în prezent în sanctuarul ceresc," "…lucrarea de isp ire a lui Hristos se
desf oar acum în sanctuarul ceresc," "Ast zi El realizeaz isp irea pentru noi înaintea
Tat lui" (M rturii, vol. 5, pagina 520; White Board Minutes, p. 1483; Mss. 21, 1895, citat
în Ministry, februarie 1957, pagina 30). Nu am g sit niciuna dintre acestea.

La început am crezut c în aceast carte, Questions on Doctrine, nu a fost loc
pentru aceste paragrafe, i nici în Ministry. Dar a trebuit s renun la aceast idee când
am observat c numai un anumit tip de afirma ii erau omise. Toate citatele omise erau
legate de data acelei "crize" importante, 1844, judecata de cerceteare, intrarea lui
Hristos în Sfânta Sfintelor pentru isp irea final ; lucrarea Lui de isp ire din prezent;
lucrarea de isp ire pe care o face El "ast zi înaintea Tat lui." Acestea sunt afirma iile pe
care dr. Barnhouse le a luat în râs i despre care a spus c liderii no tri le au "respins în
totalitate." De asemenea, el a ridiculizat experien a lui Hiram Edson în lanul de porumb
i a numit judecata de cercetare nu numai o idee "ciudat ," dar o "idee omeneasc ,
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scornit pentru salvarea prestigiului." De fapt, "fenomenul psihologic cel mai colosal din
istoria religioas , inventat pentru salvarea prestigiului" (Eternity Extra, septembrie 1956,
pp. 3,4). i acum descoperim c toate aceste afirma ii jignitoare nu fac parte din
"colec ia cuprinz toare." S fie aceasta doar o simpl coinciden ?

Ne întreb m ce efect a avut ridiculizarea evanghelicilor asupra conduc torilor
no tri i asupra autorului articolului din Ministry, despre care discut m. Singurul lucru
care i a împiedicat pe fra ii no tri s treac , trup i suflet, la evanghelici, au fost, în mod
ciudat, scrierile sorei White. Ea a pus un foarte mare accent pe problema sanctuarului, i
nu ar fi u or s converte ti poporul nostru la un nou punct de vedere, atâta timp cât ei
au M rturiile care îi sus in în vechea pozi ie. Credin a poporului nostru în Spiritul
Profetic ar trebui s fie sl bit sau, i mai mult, distrus , înainte de a se parcurge un
drum lung pentru a i aduce la o nou viziune. Articolul din Ministry serve te exact
acestui scop.

Însu i editorul, în cercet rile sale "a devenit extrem de con tient la declara iile
sorei White, care indic faptul c lucrarea de isp ire a lui Hristos se desf oar acum în
sanctuarul ceresc" (P.V. White, pagina 1483). Aceasta nu se potrivea deloc cu noul punct
de vedere în care se sus inea c isp irea a fost f cut pe cruce, a a c el a sugerat c
"vor ap rea cu siguran note de subsol sau apendice la c r ile lui Ellen G. White care s
clarifice în general în cuvintele ei în elegerea noastr asupra diferitelor faze ale lucr rii
de isp ire a lui Hristos" (Idem). i el a sugerat gr birea în "preg tirea i introducerea
unor asemenea note în viitoarele tip riri ale c r ilor lui Ellen White." Când planul a
devenit cunoscut, a fost abandonat. Autorul articolului din februarie 1957, Ministry, a
preluat controlul i a publicat articolul despre care discut m acum.

Nici m car o singur dat

Autorul pune urm toarea întrebare: "De ce, în primele zile, în lumina acestor
lucruri, sora White nu a scos la suprafa acest lucru i nu a corectat conceptul limitat
sau uneori gre it al primilor no tri scriitori referitor la isp ire? i de ce a folosit ea unele
dintre frazele lor exclusive f r s le pun în contrast cu în elegerea ei mai larg , mai
plin de adev r, atunci când le a folosit?" (Ministry, februarie 1957, pagina 11).

Aceasta era dilema. Unii dintre primii no tri scriitori aveau concepte gre ite
despre isp ire. Sora White nu i a corectat, ci chiar a folosit unele dintre frazele lor. Cum
poate fi explicat acest lucru? R spunsul pe care îl d autorul este cel mai surprinz tor i
uluitor r spuns care a fost dat vreodat la o astfel de întrebare. Fi i aten i:

"Ca r spuns: Este esen ial ca înainte de toate s ne amintim un lucru
fundamental: Nici un adev r doctrinal sau interpretare profetic nu a fost transmis
vreodat acestui popor mai întâi prin Spiritul Profetic nici m car o singur dat ."

Citi i din nou acele cuvinte. i re ine i c acesta este un articol despre care se
pretinde c prezint adev rata semnifica ie a isp irii, interpretarea oficial care are
aprobarea conducerii i pe care editorul a acceptat o. Nu a fost retractat sau
modificat . Este p strat mai departe.
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Acestea sunt cuvinte îndr zne e, aproape incredibile, i în întregime
neadev rate. Afirma ia c sora White nu a contribuit ini ial în nici un singur caz cu niciun
adev r doctrinal sau interpretare profetic , nu va fi crezut de miile i milioanele de
cititori ai ei care au beneficiat cu to i de lucr rile ei. Cât despre mine, am g sit mult
ajutor i instruire în înv tura ei doctrinal i în interpretarea ei profetic . Autorul
însu i, care la pagina 11 din Ministry, februarie 1977, spune: "Noi suntem fundamental
protestan i, luând Biblia ca singur regul a credin ei i a practicii," luna urm toare, într
o scrisoare semnat , afirm : "Consider toate înv turile Spiritului Profetic referitoare la
un anumit subiect a fi înv turi cu autoritate în Biserica Adventist de Ziua a aptea."
Credin a noastr nu poate fi înt rit de un scriitor care în public spune "Biblia i numai
Biblia," iar în particular neag acest lucru. Evident, o afirma ie este f cut pentru lume;
iar cealalt este f cut pentru a potoli temerile poporului nostru. Se impun ni te
explica ii.

Cititorul a observat c autorul nu spune c sora White nu a contribuit niciodat
cu vreun adev r doctrinal sau interpretare profetic . El spune c ea nu a contribuit cu
nimic ini ial, cu alte cuvinte, ea nu a avut nici o contribu ie original . Contribu ia ei a fost
preluat de la altcineva; ea a "dus o mai departe." Adversarii no tri au afirmat acest
lucru ani de zile, dar niciodat nu m am gândit c a a ceva va fi transmis lumii întregi cu
acceptul conduc torilor. Dar a a stau lucrurile. Orice ar fi scris sora White, fie sfatul
Tat lui i al Fiului, fie gândurile rebele ale lui Satana, "cineva i le a spus." Ea nu a
contribuit cu nimic, ini ial. Nici m car o singur dat ! Da i mi voie s va dau un exemplu.
Urm torul paragraf este preluat din M rturii pentru comunitate, Seria B, nr. 2, pp. 56,
57.

"Mul i din poporul nostru nu realizeaz cât de solid este funda ia pe care a fost
construit credin a noastr . So ul meu, fratele Joseph Bates, fratele Pierce, fratele
Edson i al ii au fost entuzia ti, nobili i adev rul a fost în mijlocul celor care dup
trecerea vremii în 1844, au c utat adev rul ca pe o comoar ascuns . M am întâlnit cu
ei, am studiat i ne am rugat cu zel. Deseori r mâneam împreun pân târziu în noapte,
i uneori întreaga noapte, rugându ne pentru lumin i studiind Cuvântul. Ace ti fra i s
au adunat împreun iar i iar ca s studieze Biblia, pentru ca s o putem în elege i
pentru a fi preg ti i s o predic m cu putere. Când în studiul lor au ajuns la acel punct în
care au spus: 'Noi nu putem s facem nimic,' Duhul Domnului a venit asupra mea. Am
fost luat în viziune i mi a fost dat o explica ie clar a pasajelor pe care noi le
studiasem, fiind îndrumat cum s lucr m i cum s predic m eficient. Astfel ne a fost
dat lumina care ne a ajutat s în elegem Scriptura referitor la Hristos, misiunea Sa i
lucrarea Sa de preo ie. Mi a fost ar tat un fir neîntrerupt al adev rului întinzându se din
acea vreme pân în momentul când vom intra în cetatea lui Dumnezeu, i le am dat i
altora îndrumarea pe care mi a dat o Dumnezeu."

În acest caz nu a existat nici un intermediar omenesc. Sora White a ob inut
îndrumarea de sus, doar dac nu consider m c ea minte. În situa ia respectiv ,
îndrumarea era privitoare la "Hristos, misiunea Sa i lucrarea Sa de preo ie," chiar acele
subiecte pe care le analiz m acum. Oricare ar fi lucrul de care suntem siguri sau de care
ne îndoim, tim acum c îndrumarea care i a fost dat sorei White referitoare la
subiectul lui Hristos, misiunea Sa i lucrarea Sa de preo ie, a venit direct de la
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Dumnezeu. Aceasta înseamn c autorul înv turii sanctuarului, a a cum au crezut o i
au predicat o pionierii no tri, este Dumnezeu. Ea venit printr o viziune, ceea ce nu cred
c se mai poate spune despre vreunul dintre punctele noastre de doctrin .

O criz

Am intrat într o perioad de criz în aceast denomina iune, când conduc torii
no tri încearc s impun o doctrin fals i îi amenin pe cei care se opun. Întregul
program este incredibil. Oamenii încearc acum s dea la o parte temeliile multor
genera ii i au impresia c pot reu i. Dac nu am avea Spiritul Profetic nu am ti de
abaterea de la doctrina s n toas care ne amenin acum i de apari ia mi c rii Omega
care ne va decima rândurile i va produce r ni dureroase. Situa ia actual a fost clar
conturat . Ne apropiem de punctul culminant.

Cunosc faptul c au fost date viziuni în mod repetat pentru a confirma studiul
anterior. Cunosc faptul c o anumit perioad mintea sorei White a fost "blocat ," dup
cum s a exprimat ea, i c în felul acesta i au fost date viziuni, întocmai ca în situa ia
amintit mai sus. Ea îns i spune c "timp de doi sau trei ani mintea mea a continuat s
fie blocat în ceea ce prive te în elegerea Scripturii." În aceast perioad Domnul i a dat
viziuni. Apoi i s a întâmplat ceva, despre care ea a scris: "…din acel moment am devenit
capabil s în eleg Cuvântul lui Dumnezeu" (Idem, p. 58). Timp de "doi sau trei ani"
mintea sorei White a fost blocat . Evident, în felul acesta Dumnezeu a inten ionat s i
înt reasc credin a în darul pe care îl are; pentru c oamenii i au dat seama c ea îns i
nu avea nicio cuno tin . Apoi, când au ajuns la cap tul cuno tin ei i nu au tiut ce s
fac , lumina a venit printr o surs despre care ei credeau c nu le poate rezolva
problemele. În mod clar, Domnul era Cel care le ar ta calea, i ei au m rturisit acest
lucru i "au acceptat descperirile oferite ca fiind lumin din cer."

Încercând s se protejeze, autorul î i schimb complet pozi ia i spune c ea a
întrecut "cu mult pozi iile luate de primii cercet tori, iar sfaturile ei au fost mereu a a de
clare, a a de complete i a a de adecvate încât s au dovedit a dep i cu mult conceptele
tuturor contemporanilor s i fiind uneori în avans cu cincizeci de ani fa de acceptarea
lor de c tre unii." M întreb pe cine a copiat ea în aceste condi ii.

Preg tind cartea Questions on Doctrine, a devenit necesar s se cerceteze pu in
prin manuscrisele publicate i nepublicate al sorei White pentru a ti cu siguran ce a
spus ea referitor la anumite lucruri. Aceast activitate a fost oferit autorului din
Ministry, care declar urm toarele în Ministry din februarie 1957, p. 11:

Articolul din Ministry

“S a ridicat urm toarea întrebare: “Din ce cauz sfaturile, clarific rile i
expunerile despre isp ire i efectele preo iei ei nu au fost prezentate înaintea noastr
pân acum?” R spunsul, credem noi, este simplu i extrem de clar: Nimeni nu i a luat
timpul pentru un efort sus inut necesar unei astfel de activit i laborioase, spre a le g si,
analiza i organiza.
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„Deoarece conduc torii no tri ignor în mare m sur aceast m rturie latent
de o nepre uit valoare, nu s a sim it nevoia, i nu s a g sit timpul necesar unui proiect
atât de vast. Accesul la colec ia complet a vechilor periodice care con in cele dou mii
de articole ale lui Ellen White nu este u or, deoarece o colec ie complet nu exist
nic ieri. În plus, valoroasele declara ii din manuscrise nu sunt disponibile în form
publicat .”

„ i apoi, ca biseric , suntem atât de ocupa i s ducem lumii solia noastr
special , i ca mi carea noastr complex s înainteze în multiplele ei sectoare de
activitate, încât nimeni nu pare s aib timp sau m car interes pentru o a a sarcin
imens . Se tie c aceast cercetare ar fi una dintre cele mai laborioase, datorit
enormei cantit i de material care trebuie parcurs.” „Totu i, când nevoia se va face
sim it în mod clar i va deveni evident c a sosit timpul pentru o asemenea cercetare,
necesitatea ei va fi recunoscut i se va g si timp pentru a aduna nu numai declara iile
din c r ile cunoscute, dar i din vasta arie de periodice, articole i sfaturi din
manuscrise.”

Observa i c autorul nu minimalizeaz sarcina care i st înainte, i este o sarcin
enorm . Este regretabil c a ajuns s ne spun c liderii no tri nu simt nevoia unei astfel
de lucr ri, nu au timp pentru a a ceva i nici nu i intereseaz .

În aceast cercetare el a descoperit c sora White nu a contrazis, nici n a
schimbat ceea ce a spus la începutul lucr rii sale. Autorul spune, cu propriile cuvinte, c
„Declara iile de mai târziu ale sorei White nu contrazic, nici nu schimb afirma iile ei
anterioare”. El spera desigur c dânsa î i schimbase pozi ia cu privire la isp ire, pozi ie
pe care el a criticat o i a încercat s o explice spunând c n a constituit, ini ial, o parte
din doctrin sau din interpretarea profetic . Este clar c , dac dânsa ar fi inten ionat s
i schimbe punctul de vedere, ar fi avut nenum rate ocazii s fac acest lucru în cei
peste aizeci de ani pe care i a tr it dup ce clarificase pozi ia cu privire la isp ire. Dar
ea nu a contrazis i nici n a schimbat ceea ce scrisese odinioar . Aceasta este m rturia
unuia care a comb tut pozi ia ei timpurie i care este nevoit s m rturiseasc acum c
ea nu s a schimbat. Era de a teptat ca autorul articolului din Ministry s ajung s
recunoasc , dup ce a examinat întregul material, c nu exist nici o dovad c Ellen
White s a r zgândit sau a contrazis ceea ce scrisese mai înainte.

Acest fapt îi creeaz autorului nostru o alt dilem . Trebuia acum s r mân la
cele scrise de ea, întrucât nu putea sus ine c ea ar fi autorizat vreo schimbare,
indiferent de ce natur ar fi fost. Ce putea face el acum? Avea o singur solu ie: s
afirme cu senin tate c sora White inten iona s spun altceva decât ceea ce afirmase.
Observ m din nou limbajul s u specific prin care evit o declara ie direct , preferând o
abordare pasiv : el spune „o clarificare distinct a termenilor i a în elesurilor scoate în
eviden faptul c este destinat s aib o influen foarte întins ”. Declara iile ei de mai
târziu „investesc ace ti termeni timpurii cu un în eles mai larg decât cel atribuit de
obicei”. i, conform explica iei lui, când ea spune c Hristos face isp ire (el omite
cuvântul „acum”), ea „vrea desigur s spun c aplic individului isp irea deja f cut ”.

Aceasta este în deplin armonie cu declara ia din Questions on Doctrine al c rei
autor declar cu îndr zneal c dac cineva „aude pe un adventist spunând, sau cite te
în literatura adventist , chiar i în scrierile Ellenei White, c Hristos face acum isp ire,
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trebuie s în eleag c ne referim doar la faptul c Hristos aplic beneficiile isp irii pe
care a f cut o la cruce.”

Asta este într adev r o noutate. Am scris câteva c r i, dintre care una despre
serviciul din sanctuar, i deci aceasta se încadreaz în ceea ce numim „literatur
adventist ”. i acum, un individ neautorizat spune tuturor c , atunci când eu am spus c
Hristos face acum isp ire, nu am vrut s spun asta. Am vrut s spun c El aplic
isp irea acum 1.800 de ani. Totu i, nu i chiar atât de grav dac el îndr zne te s i
asume rolul de interpret al meu i s spun ce voiam de fapt s spun prin ceea ce am
spus. Dar când încearc s spun lumii, c atunci când Ellen White spune c Hristos face
isp ire, ea vrea de fapt s spun doar c El o aplic , este grav. Putem aplica aici
repro ul pe care i l face Dumnezeu lui Iov când acesta vorbe te prea mult: „Cine este cel
ce Îmi întunec planurile prin cuvânt ri f r pricepere?”(Iov 38:2) Nu se întâmpl des ca
Dumnezeu s fie sarcastic. Dar în acest caz este. i Iov a meritat o.

Deci, când citesc „…chiar i în scrierile lui Ellen White, c Hristos face isp ire”,
nu trebuie s cred asta. El a f cut isp irea acum 1.800 de ani; i chiar dac ea afirm c
Hristos face isp ire acum, c „ast zi El face isp ire”, c „suntem în marea Zi a Isp irii,
i lucrarea sfânt a lui Hristos în favoarea poporului lui Dumnezeu care are loc în ceruri
trebuie s constituie studiul nostru statornic” (M rturii, vol. 5, pagine 250), sunt nevoit
s apelez la un interpret pentru a afla ce vrea s spun .

Un astfel de joc cu cuvintele este periculos, deoarece face posibil orice
interpretare. Dac autorul acestui articol are dreptate, înseamn c îmi pot permite s
spun despre orice cuvânt al unui scriitor c înseamn altceva decât ce spune de fapt.
Aceasta ar face imposibil comunicarea, i ar transforma lumea într un Babel. Ce s ar
alege din acorduri, sau contracte, sau din spusele cuiva, dac mi a putea permite s
interpretez cum vreau cele spuse de al ii? Biblia spune c Sabatul este ziua a aptea.
Pare suficient de clar. Dar teoria autorului îmi permite s spun c Biblia nu vrea de fapt
s spun a a ceva. Absurd, ve i spune. i eu spun Amin. Când Biblia spune apte, nu vrea
s spun unu. În orice caz, conform filozofiei autorului, cuvintele ar deveni de neîn eles.
Iacov spune: „Da al vostru s fie da i nu s fie nu”. A sus ine c declara ia clar c
„Hristos face acum isp ire” înseamn de fapt c El o aplic acum, este inadmisibil din
punct de vedere gramatical, filologic, teologic i al bunului sim . Iar a merge mai departe
i a construi pe o astfel de interpretare fals o nou teologie, iar aceasta s fie i
aprobat , este de necrezut. Asumarea necuvenit a autorit ii asociat cu încumetarea
în virtutea pozi iei dobândite d roade. i roadele sunt rele.

Încerc rile actuale de a mic ora i a distruge încrederea în Spiritul Profetic i de a
stabili o nou teologie poate în ela pe unii, poate chiar pe mul i, dar temeliile pe care
am cl dit atâ ia ani înc rezist i Dumnezeul nostru este viu. Aceste avertismente sunt
întemeiate:

„Dac sl bi i încrederea poporului în Dumnezeu, în m rturiile pe care El i le a
dat, v r zvr ti i împotriva lui Dumnezeu asemenea lui Core, Datam i Abiram”
(M rturii, vol. 5, pagina 66).
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Într o cercetare neterminat pe care am condus o cu ani în urm , am descoperit
ceea ce a aflat i autorul nostru, i chiar mai mult decât atât. Printre alte lucruri, am
g sit într un pamflet intitulat „Un cuvânt c tre Mica Turm ”, publicat de James White la
Brunswick, Maine, în data de 30 mai 1847, o declara ie a sorei White despre sanctuar
care mi a atras imediat aten ia. Este datat 21 aprilie 1847 i a fost scris în Topsham,
Maine. La pagina 12 am g sit aceste cuvinte, pe care presupun c le a g sit i autorul
nostru. Sora White spune:

„Cred c sanctuarul care va fi cur it la sfâr itul celor 2300 de zile este Templul
Noului Ierusalim, în care sluje te Hristos. Domnul mi a ar tat în viziune, cu mai mult de
un an în urm c fratele Crosier avea adev rata lumin cu privire la cur irea
sanctuarului, etc…., i a fost voia Lui ca fratele C (Crosier) s scrie p rerea sa, pe care ne
a prezentat o în edi ia special a publica iei Day Star din 7 februarie 1864. Am primit
aprobarea deplin din partea Domnului, de a recomanda acest articol tuturor sfin ilor.
M rog ca aceste rânduri s se dovedeasc a fi o binecuvântare pentru dumneavoastr
i pentru to i scumpii copila i care le vor citi.” Semnat, E. G. White.

Am f cut repede o copie dup aceast edi ie special i am citit o. În timp ce
scriu aceste rânduri am în fa aceast fotocopie i, la paginile 40 i 41 citesc articolul
fratelui Crosier. Dup ce discut unele teorii în care nu credea, fratele Crosier observ :

„Dar ei spun c isp irea a fost f cut i terminat pe Calvar când Mielul lui
Dumnezeu a murit. A a ne înva oamenii, i a a cred celelalte biserici i lumea, dar nu
este nimic adev rat sau sfânt în aceast înv tur , dac nu este sus inut de
autoritatea divin . Doar câ iva, sau poate chiar nimeni din cei care sus in aceast opinie
n au verificat vreodat temeiurile pe care se sprijin .

1. Dac isp irea a fost f cut la Calvar, cine a f cut o? Isp irea este lucrarea
preotului; cine a oficiat o pe Calvar? Solda ii romani i evreii batjocoritori?

2. Isp irea nu const doar în uciderea jertfei; p c tosul înjunghia animalul de
jertf (Levitic 4:1 4, 13 15 etc.), apoi preotul lua sângele i f cea isp ire (Levitic 4:5 12,
16 21).

3. Hristos a fost numit Mare Preot pentru a face isp ire, i în mod sigur nu a
ac ionat în aceast calitate pân dup învierea Sa, i nu avem nici o m rturie c ar fi
desf urat, pe p mânt, dup înviere, vreo activitate care ar putea fi numit isp ire.
4. Isp irea se oficia în Sanctuar, iar Calvarul nu era un astfel de loc.

5. Hristos nu putea, conform textului din Evrei 8: 4, s fac isp ire cât vreme
era pe p mânt. „Dac ar fi pe p mânt n ar putea fi preot.” Preo ia p mânteasc a fost
cea levitic ; cea divin este cereasc .

6. Deci, El nu a început lucrarea de mijlocire, de orice natur ar fi fost ea, decât
dup în l area Sa, când, cu propriul S u sânge, a intrat în Sanctuarul din ceruri, pentru
noi.

Iat deci „adev rata lumin ” despre care Domnul i a ar tat sorei White în
viziune, c are aprobarea Sa, i pe care a fost deplin autorizat s o recomande tuturor
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sfin ilor. Numai dac o desconsider m pe sora White putem respinge aceast m rturie a
sa. Nu suntem gata s facem a a ceva.

Avem acum în fa urm toarea situa ie: A g sit autorul nostru din Ministry, în
cercetarea sa am nun it , afirma ia c fratele Crosier avea „adev rata lumin ”? Dac n
a g sit o nu prea are motive s fie mul umit de munca sa. În orice caz, dac a fi fost
profesor i i a fi dat s fac aceast munc de cercetare, iar el ar prezenta drept raport
colec ia din Questions on Doctrine, i a fi acordat calificativul F, care în limbaj colar
înseamn gre eal . Oricum, avem în acest caz o cercetare de slab calitate, sau o
omisiune, care mai târziu, în func ie de împrejur ri, poate avea consecin e grave.


